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Viering kerstfeest
Kerstvakantie
Verhuizing naar ‘De Olijfboom’

Scholen eerder kerstvakantie
Geen onderwijs op afstand
Gisteravond is op de persconferentie duidelijk geworden dat de basisscholen een week eerder gaan
sluiten. Scholen kunnen overgaan op onderwijs op afstand maar verplicht is dat niet. Wij hebben
besloten, ook in verband met de drukte rondom de verhuizing, om géén onderwijs op afstand te gaan
verzorgen.
Wel zijn we verplicht om noodopvang te gaan verzorgen. Het kabinet roept alle ouders op alleen
gebruik te maken van de noodopvang als het echt niet anders kan. We willen dat onderstrepen. Als
er toch veel leerlingen naar de noodopvang komen, draagt dit niet bij aan het verminderen van het
aantal besmettingen.
We organiseren noodopvang van maandag 20 december tot en met donderdag 23 december. Vrijdag
24 december hebben we geen noodopvang omdat deze dag voor ons al een reguliere vakantiedag is.
Alleen voor uiterst noodzakelijke situaties wordt er noodopvang geboden aan kinderen van ouders
die beiden werkzaam zijn in een cruciaal beroep. Er wordt volgende week geen onderwijs op afstand
aangeboden. Dit betekent dat de noodopvang meer weg heeft van buitenschoolse opvang. Wanneer
u gebruik maakt van de noodopvang kunt u dit doorgeven via de mail aan meester Paul
a.j.paul@olijfboomcapelle.nl .
Ook roept het kabinet de ouders op om kinderen zoveel mogelijk in de thuisbubbel te houden in de
week voor de kerst.
Vrijdag 17 december kerstviering en sluiting van de scholen
Vrijdag 17 december vinden de kerstvieringen en de sluiting van de scholen plaats. Voor de EbenHaëzerschool start het kerstfeest om 09.00 uur in de Elimkerk aan de Merellaan 346 in Capelle aan
den IJssel. De kinderen worden daar om 09.00 uur verwacht. Na het kerstfeest zullen de leerkrachten
en de kinderen teruglopen naar school. De ouders kunnen meekijken en luisteren via
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1163-Gereformeerde-Gemeente-Capelle-ad-IJsselMiddelwatering---Elim
De leerlingen van de Rehobothschool worden om 08.30 uur op school verwacht.
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Kleuters vrijdagmorgen naar school
We hebben besloten om de kleuters vrijdag 17 december toch nog een morgen naar school te laten
komen. We vieren dit jaar namelijk niet alleen het kerstfeest, maar gelijktijdig ook het afscheid van
beide scholen. We vinden het waardevol om dat met alle kinderen en collega’s te doen: de kleuters
horen daar ook bij. Bovendien zijn er rondom het afscheid van de beide scholen dingen georganiseerd
waar we ook de kleuters graag in meenemen. Zo is er voor alle kinderen (en collega’s) rondom de
kleine pauze een oliebol geregeld en liggen het boek en de snoepzak klaar. Mochten er kleuters zijn
voor wie een extra vrijdagmorgen te vermoeiend is, dan kunnen we ze, na overleg met de leerkracht,
donderdagmiddag vrij krijgen.
De kinderen van groep 1 en 2 zijn om 12.00 uur uit. De kinderen van groep 3 t/m 8 zijn, zoals
gewoonlijk op vrijdag, om 15.15 uur uit.
Peuteropvang
De peuteropvang is maandag 20 december en donderdag 23 december wel geopend. Maandag 20
december is de peuteropvang De Duikertjes geopend en donderdag 23 december is de peuteropvang
’t Kapoentje geopend. U bent via de mail op de hoogte gebracht van het feit dat er op die momenten
aandacht gegeven zal worden aan het kerstfeest en aan het afscheid van een aantal jufs.
Afscheid meester Paul
Het afscheid van meester Paul van woensdag 22 december kan ook geen doorgang vinden. We hopen
na de kerstvakantie daar een gelegenheid voor te vinden. Zodra we hier meer over weten, laten we u
dat weten.
De volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt donderdag 23 december 2021.
Met vriendelijke groet, namens alle collega’s,
Meester A.J.L. Paul
Meester J. van Dijk
Bijlage 01 Oliebollenactie Mbuma
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